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 בקשה לכינוס הישיבה הכוללת את סדר היום והצעת ההחלטה.  .1

 
חברים, ערב טוב. אני מתכבדת לפתוח ישיבת מועצה לא מן  :ר פרי יגורגגב' ה

 בקשה. חברי מועצה. ב 5, לבקשת 38המניין מספר 

 אני רואה שכמה אנשים נעלמו לנו. היועץ המשפטי, המנכ"ל.  :מר יוני חכימי

 נכון.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אביעד סיני.  :מר יוני חכימי

קובי לצערי בעניינים אישיים עם הבן שלו. היו כמה אילוצים,  ר פרי יגור:גגב' ה

אבל לא יכולנו לדחות. אתם ביקשתם, אז אנחנו מקיימים 

 ה. בבקשה. אות

לפני שאני אתחיל לעצם העניין, אני אפנה לאורלי. אורלי, לפני  :מר יוני חכימי

שנה אמרתי לך 'תיזהרי, כי את אחראית על המספרים'. לא 

כאיום שלי חלילה, מתוך דאגה כחבר. ולצערי זה בא מוקדם 

מדיי, מהר מידיי, סליחה. ועובדה, כולם ברחו, השאירו אותך. 

ברח, המנכ"ל לא הגיע יש לו אילוצים, החבר היועץ המשפטי 

מהקואליציה שהעלה בעקבות הלחץ שלי את העניין, גם נעלם, 

קשה לו עם העניין. ואני חרד לעניין הזה שבסוף גם ראש 

  -המועצה שהיא אחראית

 אני תמיד אהיה פה.  ר פרי יגור:גגב' ה

. היא תהיה היא תמיד תהיה פה, כי היא לא יכולה לברוח :מר יוני חכימי

אחראית שלא יפילו הכל עליך. אני אעשה הקדמה, כי זה נושא 

 חשוב וזה גם לא חברי להשאיר אותה לבד. זה לא מקצועי גם. 

 טוב. תודה.  ר פרי יגור:גגב' ה

 למה אתה נותן בכתב קטן שאני לא קורא?  :מר אפרים מעודה

ת זה באותיות נשלח לך אנשלח לך עותק ספציפי בכתב גדול.  :מר אייל כגן

 של קידוש לבנה. 

האמת שמזה מספר חודשים אני מבקש את הכרטסות של  :מר יוני חכימי
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הנהלת החשבונות של כל הקבלנים ונותני השירותים למועצה, 

 פלוס מע"מ בשנה. ₪  142,000המקבלים מעל 

יש למועצה חובה כאילו ₪,  142,000רק תסביר, יוני, שמעל  :מר אייל כגן

 ז. לפרסם מכר

 ברור, המספר לא בא משמיים.  :מר יוני חכימי

אם  30זה משתנה, זה בהתאם לצו המועצות המקומיות, סעיף  :מר אייל כגן

 אני לא טועה. זה משתנה ומתעדכן. 

הגם שדרשתי זאת לא מספר פעמים, ובין היתר גם בישיבת  :מר יוני חכימי

אתה ועדת מכרזים, באותה ישיבה שהבטיחו לי 'עוד יומיים 

אני לא מקבל את הכרטסות. קשה לומר שאני ממש  –מקבל' 

מופתע, לאור מדיניות ההסתרה וחוסר השקיפות בה את 

 נוהגת מתחילת הקדנציה. 

מועצה כמו שאייל אמר, אני מסביר פה, כידוע, מעל סכום זה ה

מחויבת במכרז. דרישתי נועדה להבין את היקף הבעיה 

ה, וכולם עברו מכרז, והכל בהעסקה. כי יכול להיות שאין בעי

בסדר. אבל מכיוון שלפחות על כמה אני יודע שהם לא עברו 

מכרז מתוך תפקידי בתוך ועדת המכרזים, אז על זה אני מציין. 

יכול להיות שהבעיה היא הרבה יותר עמוקה, בגלל זה אני 

מבקש ודרשתי וביקשתי את הכרטסות, כי אני לא מכיר את 

 הקבלנים במועצה. כל נותני השירותים וכל 

ואני מציין את שלושת הקבלנים שאני יודע לפחות, קבלן 

המחשוב, קבלן הגינון, קבלן השילוט, שאם היינו גומרים איתו 

את המכרז, אז יכול להיות שהיה לנו את הכסף לתת לעסקים. 

הפסדנו שנה שלמה שהוא, להבדיל מהעסקים שהיו סגורים, כן 

וננו. אבל זה חלק מהנזק פרסם, וכן הרוויח כסף על חשב

 שנוצר, שלא היה לנו את המכרז איתו. 

בנוסף לאמור לעיל, בהוצאת מכרזים חדשים, המועצה פועלת 
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בצורה לא מקצועית ומעוררת חשד לכאורה להטיית מכרזים 

לטובת מקורבים. אפשר לראות, הפניתי אתם למכתב האחרון 

ים, , שהוא קובל על התנאים ההתחלתינטשל עו"ד רון בר

שמונע מהרבה קבלנים, וראינו את זה גם במכרז הגזם שאנחנו 

ממה ששילמנו, בגלל אותם מנברות ואותו  2משלמים היום פי 

יועץ או לא יועץ, או הכתבה ליועץ שהוביל אותנו למכרז הזה. 

. וזה כמובן גורם 2ואנחנו רואים שאנחנו משלמים לפחות פי 

 מאוד של כסף.  לנזקים כלכליים למועצה, עם הפסד גדול

 לפני שאנחנו עוברים להצעת ההחלטה. אולי יש? 

כן, כן, יש לנו. אנחנו מנסים להבין למעשה את הנושא. אורלי,  :מר אייל כגן

אני אשמח אם את תוכלי לענות לי לגבי ההתקשרויות 

לגבי התקשרויות  2הכספיות. אם אני מבין נכון, יש בעצם 

כטכנאי,  –פיות. אחת התקשרויות כס 2קבלן המחשוב. יש 

ומשהו ₪  30,000זה הפרש,  –פלוס מע"מ, והשנייה  9,500

פלוס מע"מ. ואני טועה או צודק? כי את אמרת בביצוע בפועל, 

 ₪.  550,000שולמו שם 

 חברים, אני אתייחס בסוף, תפנו את השאלות אליי.  ר פרי יגור:גגב' ה

רוצה לדעת, אני שואל אז אני מפנה אליך את השאלות. אני  :מר אייל כגן

אותך, אם את תענה במקום אורלי, אין לי שום בעיה. יש 

₪.  11,000פלוס מע"מ זה ₪,  9,000התקשרות אחת של 

למעשה, אם אני מבין נכון, זאב אלון הקבלן הקודם של 

 18המחשוב עזב באפריל. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על 

  -חודשים כפול

 באוגוסט.  הוא עזב  ר פרי יגור:גגב' ה

עזב באוגוסט? בכלל, אז כפול. אני רוצה להבין את הסכום  :מר אייל כגן

פלוס ₪  9,000חודשים כפול  18שמשולם, לפי החישוב שלי, 

זו התקשרות ₪,  200,000-חנו מגיעים לאנ₪,  11,000מע"מ, 
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 שמחייבת מכרז, זה אחד. 

 ₪.  550,000לנו, זה דווקא במחשוב, יש בתקציב ביצוע שהגישו  :מר יוני חכימי

ולכן ₪,  142,000זה הרבה יותר מעל ₪,  550,000אוקיי, אז  :מר אייל כגן

אני מבקש את התשובה, האם ההתקשרות הזאת נעשתה עם 

 מכרז או בלי מכרז. זאת שאלה פשוטה. יש לך תשובה? 

 אני ארכז את התשובות שלי בסוף. אני מקשיבה לכם קשב רב.  ר פרי יגור:גגב' ה

אני מזכיר לך שאנחנו לא נמצאים בשאילתא, אנחנו נמצאים  :אייל כגן מר

בדיון כאילו, אבל זכותך לעשות מה שאת רוצה. את רוצה 

 לענות בצורה מרוכזת? תעני בצורה מרוכזת. 

בהנחה שאושרו הסכומים האלה, מי אישרו? את נמצאת 

, את EPR-בראש הפירמידה, את מאשרת בסופו של דבר ב

רונה. מי מאשר את הסכומים האלה? את הכתובת האח

 אישרת את הסכומים האלה? 

 אני מקשיבה לך.  ר פרי יגור:גגב' ה

הדבר השלישי שאני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת במידה ויש  :מר אייל כגן

העסקה או יש חוזה העסקה, אני רוצה לדעת מי אישר את 

ל החוזה הזה בלי מכרז. זה כרגע התשובות. תעני לי רגע ע

 השאלות ואחרי זה נמשיך. 

אתם תגידו עכשיו את כל מה שאתם רוצים, אני ארכז את  ר פרי יגור:גגב' ה

 ההתייחסות שלי בסוף. 

 לא, אנחנו רוצים לעשות את הדיון, אנחנו שואלים.  :מר אייל כגן

 אני מנהלת את הדיון.  ר פרי יגור:גגב' ה

 ד שאלות. תעני ואנחנו נענה לך, יש לנו עו :מר אייל כגן

אתם יכולים להציג את מה שאתם רוצים, ואני אתייחס בסוף.  ר פרי יגור:גגב' ה

 בבקשה. 

  -זה חלק מהדיון, אנחנו רוצים להבין :מר יוני חכימי

אל תקריא לנו את המכתב של היועץ המשפטי. היועץ המשפטי  :מר אייל כגן
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לא נמצא פה להגן על המכתב שלו. אני שואל אותך שאלות 

מאוד ספציפיות. האם ההתקשרויות האלה נעשו במכרז -ודמא

 או לא במכרז. 

 מה הצעת ההחלטה שלכם? אפשר לשמוע?  ר פרי יגור:גגב' ה

לא, תמתיני עם הצעת ההחלטה שלנו. קודם כל תעני על  :מר אייל כגן

 השאלות בבקשה. 

 מה הצעת ההחלטה שלכם?  ר פרי יגור:גגב' ה

שלנו, את קראת אותה היטב, את יודעת הצעת ההחלטה  :מר אייל כגן

 אותה. 

 לפרוטוקול.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אוי שתתייחס גם למכתב של אביעד.  :מר טל דנטס

דיוק, אנחנו גם ראינו את זה שגם אביעד מרגיש באי נוחות, ב :מר יוני חכימי

ובטח ובטח לו יש מידע יותר חשוף מאיתנו. כי כמו שאמרתי, 

קבל את המידע. והמכתב לא בא משמיים. אני הרבה זמן לא מ

 הוא כנראה יודע יותר לעמוק. 

 א לא נמצא פה. ורק חבל שה :מר אייל כגן

 וחבל שהוא לא נמצא, וחבל שהיועץ המשפטי לא נמצא.  :מר יוני חכימי

 ושהמנכ"ל לא נמצא.  :מר אייל כגן

 זה ברור.  והמנכ"ל שיש לו את האחריות הביצועית של העניין, :מר יוני חכימי

 שוב פעם, נשאלת שאלות, נשמח לקבל את התשובות.  :מר אייל כגן

 מה הצעת ההחלטה שלכם? לפרוטוקול.  ר פרי יגור:גגב' ה

הצעת ההחלטה שלנו, אנחנו תיכף נקריא אותה. קודם כל  :מר אייל כגן

 תעני, זה דיון, אגב. 

 לא, זה לא דיון.  ר פרי יגור:גגב' ה

 חלט דיון. זה בה :מר אייל כגן

אתם הגשתם להצעה לדיון, אתם מפרטים אותה, מציגים את  ר פרי יגור:גגב' ה

 הצעת ההחלטה שלך. אני אתייחס ונקיים הצבעה. 
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-נכון לכרגע אני מבין שאת לא רוצה לענות על שאלות מאוד :מר אייל כגן

מאוד פשוטות. האם נעשו מכרזים לגבי מחירים שהם חורגים 

 אם כן, מי אישר אותם. ₪?  142,000-מהסעיף של ה

אם לא, אני מבקש שיוצגו לנו החוזים האלה לגבי המכרזים. 

וכרגע אני מבין שאת לא עונה על השאלות האלה. אנחנו לא 

מעוניינים לשמוע, במקרה הספציפי הזה, תשובה של היועץ 

 המשפטי שלא לחינם לא נמצא בדיון הזה. 

ת לשמוע את מה שיש לך להגיד, ואני עדיין גם אני לא מעוניינ ר פרי יגור:גגב' ה

 מקשיבה. 

 בסדר גמור, אבל את מחויבת.  :מר אייל כגן

 אז אתה לא תכתיב לי את התשובות שלי.  ר פרי יגור:גגב' ה

 את מחויבת, את מחויבת.  :מר אייל כגן

אדוני היקר, תציע את מה שאתה באופן שיטתי מדבר במקביל  ר פרי יגור:גגב' ה

 מקשיב.  אליי ולא

  -לא יעזור, המריחה הזאת של הדברים :מר אייל כגן

 אני מבינה שקשה לך לשמוע אותי.  ר פרי יגור:גגב' ה

 לא קשה לי כלום. לא קשה לי כלום.  :מר אייל כגן

אבל אני מדברת כרגע על הציבור, כי זה מה שחשוב לי. אז  ר פרי יגור:גגב' ה

  -עכשיו בבקשה, יש דיון

 יש לך מה להגיד לעניין?  :מר אייל כגן

 בהתאם. יש דיון שנקבע  ר פרי יגור:גגב' ה

 יש לך מה להגיד לעניין?  :מר אייל כגן

 אתה לא מקשיב, אתה נורא מזלזל.  ר פרי יגור:גגב' ה

 לא, אני מנסה להבין.  :מר אייל כגן

 לא, אתה לא יכול להבין כשאתה לא מקשיב.  ר פרי יגור:גגב' ה

 ני לא מקשיב כי את מנסה למרוח תשובות שהן לא נכונות. א :מר אייל כגן

 אז אני אחכה שאתה תקשיב ואז אני אסביר ואז אולי תבין.  ר פרי יגור:גגב' ה
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 קדימה.  :מר אייל כגן

 הדיון הזה נקבע לבקשתכם.  ר פרי יגור:גגב' ה

 נכון. :מר אייל כגן

י אתייחס  ונעבור תציעו את מה שאתם רוצים להציע, אנ ר פרי יגור:גגב' ה

 להצבעה. 

 אבל את לא מתייחסת.  :מר טל דנטס

 בבקשה.  ר פרי יגור:גגב' ה

 נו, אבל תתייחסי.  :מר טל דנטס

אני חייב לציין שאני גם הגשתי למשרד הפנים לחיוב אישי. אני  :מר יוני חכימי

 לא אתן שיזלזלו בכספי ציבור. יש פה סכומים גבוהים מאוד. 

 ₪...  0,00080 :מר אייל כגן

 ₪.  800,000-יותר מ :מר יוני חכימי

 לא, רק במחשוב.  :מר אייל כגן

וההתנהלות היא שיטתית ולא נכונה, לא מקצועית, וזה עצוב  :מר יוני חכימי

 וחבל. 

הזאת, מה  מה שלא ברור לי בתפיסה הזאת או בהתחמקות :מר אייל כגן

בר, הרציונאל בהתחמקות הזאת. זאת אומרת, בסופו של ד

נקודת המוצא היא שמועצה צריכה להתנהל כמו שצריך. 

מועצה מחויבת במכרזים, מועצה מחויבת אם יש צורך 

בהצעות מחיר. זאת אומרת, אני לא מדבר כבר על הפאשלות 

 שנעשו, שבמשך שנה לא הייתה מנהלת מחלקת מכרזים. 

תה לא המועצה גם מחויבת בנוהל של תמיכות והקצאות שא ר פרי יגור:גגב' ה

הכרת כשהיית סגן ונתת מקלטים והלכת וחתמת כל מיני 

 הסכמים.

אם יש לך איזושהי האשמה ספציפית, את מוכנה להגיד. את  :מר אייל כגן

 יכוה להגיד מה שאת רוצה. 

אני רק מזכירה לך, שכשהיית סגן לא נקטת במינהל תקין  ר פרי יגור:גגב' ה
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 יותר. 

ינהל תקין, ואת גם מוקלטת, תיזהרי גם נקטתי ועוד איך במ :מר אייל כגן

  -עכשיו את, כי יש לך הרבה

 את מודעת שאת פועלת במינהל לא תקין?  :מר טל דנטס

 לא, זה הסיבה שהוא יושב עכשיו איפה שהוא יושב.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אז את מודה שאת פועלת במינהל לא תקין?  :מר טל דנטס

 בצורה לא תקינה. אייל נתן מקלט  ר פרי יגור:גגב' ה

 אני נתתי מקלט בצורה לא תקינה? :מר אייל כגן

 לא תקינה. ר פרי יגור:גגב' ה

 אז את בגלל זה מותר לך לפעול עכשיו במינהל לא תקין?  :מר טל דנטס

לא, לא קשור. אבל אף אחד שלא פעם במינהל תקין, לא יטיף  ר פרי יגור:גגב' ה

 לי למינהל תקין. 

 ט הוא מקלט שניתן לטובת הציבור... המקל :מר אייל כגן

 אתה כל כך אוהב להקשיב לעצמך.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אני מקשיב לעצמך.  :מר אייל כגן

 את הכל כך אוהב את הקול שלך.  ר פרי יגור:גגב' ה

  -ואת נמדדת :מר אייל כגן

 שאתה פשוט לא מקשיב, אתה באת לנאום.  ר פרי יגור:גגב' ה

 נבדוק כמה דברים...  בואי :מר אייל כגן

 כי את לא עונה.  :מר טל דנטס

 אתה כל כך אוהב להקשיב לעצמך, אתה כל כך סוגד לעצמך.  ר פרי יגור:גגב' ה

 סיימת? :מר אייל כגן

 אתה סיימת?  ר פרי יגור:גגב' ה

 אז בואי תעני.  :מר טל דנטס

 אני עוד לא סיימתי.  :מר אייל כגן

  אז תסיים. ר פרי יגור:גגב' ה

תודה, אז תני לי לדבר בבקשה. ראשית, אנחנו מוחים על  :מר אייל כגן
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הניסיון המכוער שלך כרגיל להכפיש. אנחנו נבדוק את 

לטובת הציבור, זה  48הפרוטוקולים גם של הקצאת מקלט 

מאוד נזהר -דבר שני, אני במקומך הייתי מאודדבר ראשון. 

עובדים, מי בדבריך, מי שנתנה הוראות לעקוב לכאורה אחרי 

 -שמה שמתנהל מתחת לאף שלך

 אל תגיד 'לכאורה' סתם.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אני אגיד לכאורה.  :מר אייל כגן

 אתה הופך את ה'לכאורה' למילה מאוסה.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אל תגידי לי מה להגיד. עוד פעם את מפריעה?  :מר אייל כגן

ה' זה כבר הופך להיות, אדוני עוה"ד מרוב שאתה אומר 'לכאור ר פרי יגור:גגב' ה

 מר שלמה.

עוד פעם את מפריעה לי, גב' הדר פרי יגור? תודה, את ממשיכה  :מר אייל כגן

 להפריע. 

 אני יודעת שאני מפריעה לך. . ר פרי יגור:גגב' ה

  -אני במקומך :מר אייל כגן

 ואני מאוד מפריעה לך.  ר פרי יגור:גגב' ה

 הייתי נזכר.  אני במקומך :מר אייל כגן

 כל כך מפריעה לך שאתה כבר לא יודע מה לעשות.  ר פרי יגור:גגב' ה

את פועלת במינהל לא תקין, ועכשיו את מתכוננת בתקיפה של  :מר טל דנטס

 מישהו אחר? 

 כן, כרגיל.  ר פרי יגור:גגב' ה

מתחמקת מהתשובה ₪, ... מינהל לא תקין במאות אלפי  :מר טל דנטס

 מתחמקת.  לציבור. אני לא

 אני לא מתחמקת.  ר פרי יגור:גגב' ה

 לא לנו.  :מר טל דנטס

 את זאת שחתומה, אני מזכיר. את זאת שמאשרת.  :מר אייל כגן

אתם תקבלו תשובה, ואני לא ארים את הקול כמו ש...  ר פרי יגור:גגב' ה
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 להתבהם. 

 נכון לעכשיו השאלות הן כאלה, והן שאלות...  :מר אייל כגן

אתם תקבלו תשובה סדורה, אחרי שתציגו את כל דבריכם, אני  ר פרי יגור:גגב' ה

 אתייחס בצורה עניינית. 

 הצגנו, אנחנו ממשיכים, אתה רוצה להמשיך?  :מר אייל כגן

 ואנחנו נעבור להצבעה. בבקשה.  ר פרי יגור:גגב' ה

מאוד ברורות לגבי -מאודשוב פעם, אנחנו ביקשנו תשובות  :מר אייל כגן

א של ההתנהלות של, של המנכ"ל, של כל מי שצריך. אני הנוש

מזכיר לך שיוני הגיש למשרד הפנים בקשה לחיוב אישי כנגדך, 

לאור ההתנהלות הבלתי תקינה. אני מזכיר לך שאת כפופה 

לביקורת של משרד פנים. אני מזכיר לך שאת כפופה לביקורת 

של הציבור. אני מזכיר לך שבמידה ונעשו מעשים בלתי 

וקיים, את תצטרכי לשאת באחריות. אז אני במקומך לא ח

 הייתי ישן כל כך בקלות בלילה, אבל זה עניין שלך. 

 אני ישנה מעולה, ותודה על התזכורת.  ר פרי יגור:גגב' ה

הכל בסדר, יוני ימשיך את הצעת ההחלטה שלנו. עדיין לא  :מר אייל כגן

לם נעלמו, קיבלנו את התשובות. אני מזכיר, שישימו לב שכו

 כולם פתאום ברחו ונעלמו ועזבו את הספינה. 

 כי אתם הופכים את הזירה הזאת ל...  ר פרי יגור:גגב' ה

 לא, לא, לא.  :מר אייל כגן

 אתם הופכים את הזירה הזאת לזירה של התגוששות.  ר פרי יגור:גגב' ה

דת ויש לך יועץ משפטי שלא מוכן להגן עליך, יש לך יו"ר וע :מר אייל כגן

מכרזים שאת מאיימת עליו בתביעת דיבה. ויש לך מנכ"ל 

 שמפחד להתמודד עם שאלות. זה הכל. 

 גם האופוזיציה לא נמצאת פה במלואה, רק להזכיר.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אני אחראי על עצמי.  :מר אייל כגן

אז בואו, אתם הופכים את הזירה הזאת לזירה פוליטית  ר פרי יגור:גגב' ה
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 רדודה. 

 הלוואי שהיית מתנהלת כמו האופוזיציה.  :מר אייל כגן

 ואתה שוב מדבר במקביל אליי, כי אתה נוהג לא להקשיב.  ר פרי יגור:גגב' ה

 הלוואי שהיית מתנהלת כמו האופוזיציה.  :מר אייל כגן

 ואני מקווה שהציבור רואה את זה.  ר פרי יגור:גגב' ה

 ואה אותך. הציבור רואה את זה והוא ר :מר אייל כגן

חלולות שאין אתה לא מקשיב, אתה נואם סיסמאות  ר פרי יגור:גגב' ה

 מאחוריהן כלום. אתה לא נוטה להקשיב. 

 את זה יבדוק משרד הפנים.  :מר אייל כגן

 התשובות לא מעניינות אותך.  ר פרי יגור:גגב' ה

 את זה יבדוק משרד הפנים אם אין מאחוריהן כלום.  :מר אייל כגן

 התשובות לא מעניינות אותך. האמת והעובדות לא נר לרגליך.  ר פרי יגור:גגב' ה

 חוץ מהשם של המפלגה שלך, אין בך שום אמת.  :מר אייל כגן

 הם הפכו כחרב פיפיות בידך לנגח פוליטית ותו לא.  ר פרי יגור:גגב' ה

 לנגח אותך על חוסר יכולת...  :מר אייל כגן

ממשיך לדבק במקביל אליי, שהציבור יראה ותודה שאתה  ר פרי יגור:גגב' ה

 כמה זלזול נוטף ממך כלפי ראש המועצה. 

 זלזול בצדק. את מזלזלת בכספי ציבור.  :מר אייל כגן

שלך, גם הוא בחלק מהאופוזיציה... ועדת  2... וגם מספר  :מר טל דנטס

 מכרזים. 

 בבקשה, יוני. מה הצעת ההחלטה?  ר פרי יגור:גגב' ה

כדי שהציבור ישמע, באמת הייתי שמח שתגידי למה מעסיקים  :ימר יוני חכימ

 קבלן מחשוב ללא מכרז. 

 אני רק מזכירה לכם עכשיו שהשיחה הזאת מוקלטת. כן.  ר פרי יגור:גגב' ה

בסדר, שמענו את האיומים שלך המרומזים. את מאיימת גם  :מר אייל כגן

 על אביעד בתביעות דיבה. אנחנו לא מפחדים מהאיומים. 

 בבקשה.  ר פרי יגור:גגב' ה
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 –תממשי אותם אם את רוצה, וולקאם. איף יו וונט טו שוט  :מר אייל כגן

 שוט. 

הגר, את יודעת מה, אולי אם תתבעי אותי דיברה אז הדברים  :מר יוני חכימי

ייחשפו. באמת. את יודעת, כשהעליתי את הנושא, הציבור 

וחד?'. התקשר ושאל ברחוב 'מה, ראש המועצה לוקחת ש

לרגע לא חושב שאת לוקחת משהו  אמרתי 'חס וחלילה'. אני 

 לכיסך. 

נזק. ואם  אבל ההתנהלות הזאת, היא גורמת נזק. היא גורמת

הייתם מעסיקים את הקבלן מחשוב על ידי מכרז, אז לא היינו 

צריכים לעלות את הנושא הזה, ולא היינו צריכים לדבר על זה, 

לכן אני אומר, אתם מעסיקים והייתם מראים לי את המכרז. 

לא לכאורה, אתם מעסיקים קבלן מחשוב ללא מכרז, ואני 

 תלוי ופתוח לתביעת דיבה. 

 אוקיי, מה הצעת ההחלטה?  ר פרי יגור:גגב' ה

 תמשיך לקרוא, בנוסף לאמור לעיל.  :מר אייל כגן

 קראנו כבר.  :מר יוני חכימי

 אוקיי.  :מר אייל כגן

נו הולכים להצעת ההחלטה. למרות שקשה לנו עם אז אנח :מר יוני חכימי

הקואליציה של פה אחד של עושי דבריה. המועצה תפסיק 

לאלתר, וזה אני חושב שגם החוק מחייב, את העסקת 

הקבלנים ונותני השירותים הפועלים ללא מכרז ו/או בחריגה 

ות למנוע הישנמהסכומים המותרים על פי דין. שנית, על מנת 

כרים לעיל, הקמת צוות לבקרת תחנת מקרים כגון הנז

המכרזים, וזאת קודם לפרסומם, כולל נציגות של חברי 

 האופוזיציה לחלקם היחסי שלהם במועצה. 

טוב. אני מבקשת להתייחס לכמה דברים. אני מקריאה מתוך  ר פרי יגור:גגב' ה

 מכתב של עו"ד ג'ובראן ג'ובראן, היועץ המשפטי של המועצה. 
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אני חושב שלא צריך לקרות שום דבר אם הוא לא יכל. אם  :מר יוני חכימי

הוא היה יכול לעמוד אחרי המכתב הזה, הוא היה צריך 

 להישאר. 

 הוא היה נשאר פה.  :מר אייל כגן

  -אם הוא לא נשאר :מר יוני חכימי

 זה אומר דרשני.  :מר אייל כגן

בשיאו של  .5.2031לגבי מכרז הגינון, הוא הסתיים בתאריך  ר פרי יגור:גגב' ה

 משבר הקורונה, והוארך בחצי שנה על ידי ועדת השלושה. 

  -עד נובמבר. מה קרה :מר אייל כגן

  -במסגרת הוראת השעה ר פרי יגור:גגב' ה

 סליחה רגע, הגר.  :מר אייל כגן

 . 2020צו המועצות המקומיות הוראת שעה, תש"פ  ר פרי יגור:גגב' ה

רוצה להבין שנייה. הוא הסתיים בנובמבר.  סליחה שנייה, אני :מר אייל כגן

 מה קרה בדצמבר?

 אתה לא תפריע לי, אדון אייל כגן.  ר פרי יגור:גגב' ה

 מה קרה בדצמבר?  :מר אייל כגן

 פעם ראשונה. פעם שנייה אני אעיר לך ואתה תצא.  ר פרי יגור:גגב' ה

כול לא את לא יכולה להוציא אותי. במקרה הכי גרוע, אני י :מר אייל כגן

 להצביע. 

פורסם מכרז הגינון ובחודש הקרוב ייבחר קבלן  11.1.21-ב ר פרי יגור:גגב' ה

 לעבודות הגינון. זה ממש בזעיר אנפין לנושא של הגינון. 

 חודשים כבר.  3זאת אומרת, אנחנו בחריגה של  :מר יוני חכימי

 לגבי המחשוב, אני לא יודעת איך הבנת את זה.  ר פרי יגור:גגב' ה

מה זאת אומרת? ההארכה הייתה עד נובמבר. הוראת השעה  :מר אייל כגן

ההארכה עד נובמבר. מנובמבר אנחנו... פברואר. מה קרה 

 בתקופה הזאת? 

  -לגבי המחשוב, בוועדת הרכש ר פרי יגור:גגב' ה
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עוד פעם את לא עונה? שוב פעם ראש המועצה מתחמקת  :מר אייל כגן

 מתשובות. רשמנו לפנינו. 

שירותים  2-ספקים ל 2, נבחרו 25.7.19שהתכנסה בתאריך  ר פרי יגור:גב' הג

הצעות מחיר מספקים שונים, למתן שירותי  6שונים מתוך 

פלוס מע"מ ולשירותי  9,500ייעוץ מחשוב בעלות חודשית של 

 טכנאי...  

המכתב הזה יגיע גם למשרד הפנים. אני אעביר את המכתב  :מר יוני חכימי

 ראי למשרד הפנים, כי אין לו שום בסיס. הזה הלא אח

 הוא עבר למשרד הפנים.  :דובר

 לא לחיפה.  :מר יוני חכימי

הזמנות  2-משרה. מדובר ב 75%-עם אפשרות לטכנאי שני ב ר פרי יגור:גגב' ה

נפרדות. אני מבינה שהעובדות מבלבלות אתכם, אבל אלה 

 העובדות. 

 יועץ המשפטי. לא מבלבלות אותנו. איפה ה :מר אייל כגן

 את עונה על משהו אחר...  :מר טל דנטס

הזמנות נפרדות בנושא המחשוב, כאשר כל אחת  2-מדובר ב ר פרי יגור:גגב' ה

 מהן עומדת בתנאי הפטור למכרז גם בשנת... 

 ₪.  550,000...  :מר יוני חכימי

 איך זה עומד בתנאים?  :מר אייל כגן

 ₪.  550,000זה  :מר יוני חכימי

 מה את מקריאה מהכתב?  :אייל כגןמר 

, התאפשרה 2020לסיכום ההתקשרות בנושא המחשוב לשנת  ר פרי יגור:גגב' ה

 3האם לפי הוראת שעה, הרחבת התקשרות, ואם לפי תקנה 

 , חוזר להזמנה דחופה של טובין ולביצוע עבודה דחופה. 6סעיף 

ל היועץ את מוכנה להפסיק לגמגם ולקרוא את התשובה ש :מר אייל כגן

 המשפטי ולענות? 

 מכל האמור לעיל, המועצה פעלה...  ר פרי יגור:גגב' ה
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 כתבת את זה ב... בפועל. בפועל כתוב.  :מר יוני חכימי

 חברים, אני מבינה שהעובדות קשות לכם, שחור על גבי לבן.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אז למה לא באת עם כרטסת? למה אין כרטסת?  :מר יוני חכימי

 מכל האמור לעיל?  ר פרי יגור:גהגב' 

למה אין כרטסת? לכתוב על דף זה לא חכמה. תביאי כרטסת  :מר יוני חכימי

 של הנהלת חשבונות. 

המועצה פעלה כדין ובכורח הנסיבות אשר הכתיבו שימוש  ר פרי יגור:גגב' ה

בכלים חלופיים למכרז, העומדים לרשותה בימי חירום אלה. 

 המועצה. היועץ המשפטי של  חתום

 בלה, בלה, בלה.  :מר אייל כגן

  -לגבי מה שהעליתם ר פרי יגור:גגב' ה

 הגר, זה בולשיט.  :מר יוני חכימי

, מה שהעליתם, יצא מכתב, אל תפריעו לי. לגבי רון ברנט ר פרי יגור:גגב' ה

 המועצה דוחה כמובן את הטענות, עכשיו אני מבקשת להגיד. 

 וחה. ... ברור שהיא ד :מר אייל כגן

אני מבקשת להגיד כמה מילים ואני מביאה את זה להצבעה.  ר פרי יגור:גגב' ה

מי שלא רוצה להקשיב וזה מפריע לו, זה בסדר... כי הציבור 

 חשוב. 

 לפני ההחלטה אנחנו גם צריכים להגיד משהו.  :מר יוני חכימי

 הציבור חשוב, אבל הכסף של הציבור פחות.  :מר טל דנטס

 חברים, אני אגיד את מה שיש לי להגיד.  גור:ר פרי יגגב' ה

 שמת לב שלא ענית לאף תשובה?  :מר אייל כגן

 גם אנחנו נגיד מה שיש לנו להגיד, הגר.  :מר יוני חכימי

 אין בעיה. אני מבקש להגיד ככה.  ר פרי יגור:גגב' ה

 'אני פועלת בשקיפות'.  :מר אייל כגן

י באמת אדבק מילה למילה, ולא כמוכם והפעם מהדף, כי שאנ ר פרי יגור:גגב' ה

 שמשחררים בלי אחריות מילים לחלל האוויר. 
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אנחנו בלי אחריות? כאילו את לא ענית לנו תשובה אחת לגבי  :מר אייל כגן

מספרים. תשובה אחת לגבי מספרים. תשובה אחת לא ענית. 

  ציטטת יועץ משפטי שהלך מהישיבה הזאת כאילו. 

מצרה ומגנה את השימוש במונחים וביטויים פוגעניים,  אני ר פרי יגור:גגב' ה

 המהווים הכפשה ופגיעה בתדמית המועצה, עובדיה ונבחריה. 

 זה תפני ליו"ר ועדת המכרזים שלך.  :מר אייל כגן

  -אני מצרה על ההשתלחות בדרג המקצועי ר פרי יגור:גגב' ה

מכתב. מילה אוי. מי השתלח בדרג המקצועי? אנחנו הוצאנו  :מר אייל כגן

 אחת... שיש פה השתלחות. 

על פי הנחיות היועץ המשפטי ועל פי הוראות פעילות המועצה  ר פרי יגור:גגב' ה

 הדין. בעיתוי הנוכחי, ביתר שאת, כאשר אנו... 

למה הוא לא נשאר הגר, אז למה היועץ המשפטי לא נשאר פה?  :מר יוני חכימי

 פה?

 למאמץ משותף ולגילוי אחריות אישית.  כאשר אנו נדרשים ר פרי יגור:גגב' ה

תגלי אחריות אישית באמת ותיקחי אחריות על חוזים בלתי  :מר אייל כגן

 חוקיים. 

בזהירות רבה, במילים שבהם בוחר להשתמש כל אחד מנבחרי  ר פרי יגור:גגב' ה

הציבור, מפליאה אותי קלות הדעת בנוהל פייק ניוז, שמילים 

 . נזרקות לחלל האוויר והרשת

איפה אביעד שברח מפה? אז למה אביעד לא הסכים לחזור  :מר אייל כגן

 להיות יו"ר ועדת מכרזים? 

מצגי שווא מנופחים כתחפושת לגילוי אחריות בניסיון ל...  ר פרי יגור:גגב' ה

 ועדה ציבורית... 

 בדיחה עלובה, בדיחה עלובה.  :מר יוני חכימי

 .. אנו מציבים דרישות. ר פרי יגור:גגב' ה

 הגר, תביאי את הכרטסת של הנהלת חשבונות.  :מר יוני חכימי

 שסוף סוף לאחר שנים רבות. ר פרי יגור:גגב' ה
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תביאי את הכרטסת של הנהלת חשבונות כמו שאני מבקש,  :מר יוני חכימי

 חצי שנה כבר. ולא סיפורי סבתא. 

  -ם רבותאנו מציבים דרישות גבוהות שסוף סוף לאחר שני ר פרי יגור:גגב' ה

 ממש.  :מר אייל כגן

הציבור שלנו יזכה לשירות הכי מעולה שיש. זה בא לידי ביטוי  ר פרי יגור:גגב' ה

 גם בתנאי סף במכרזים. 

 ברור.  :מר אייל כגן

אבל יש כאן מי שמעוניינים לשמר בינוניות, כשמתוך פחד  ר פרי יגור:גגב' ה

אחר בשם  ומסווה של טובת הציבור, מגנים על קבלן כזה או

 הפוליטיקה. תתביישו לכם. 

אנחנו לא צריכים להתבייש, תתביישי את. תתביישי, הגר. אל  :מר אייל כגן

תנאמי לציבור. נאום בחירות, נו הגר פרי יגור. את חתמת על 

 חוזים בלתי חוקיים. 

 קבלן הפסולת אנחנו לא יודעים מי זה בכלל.  :מר יוני חכימי

 על חוזים בלתי חוקיים.  בדיוק. חתמת :מר אייל כגן

מי שהולך להגיש את ההצעות, אנחנו לא מכירים מי אלה. אם  :מר יוני חכימי

 לא היינו רואים את המכתב של אותו עו"ד, לא היינו יודעים.

שאמון הציבור בנבחריו יורד לשפל. אמון הציבור בפרדס חנה  ר פרי יגור:גגב' ה

 קצועית. כרכור איתן. המערכת הציבורית אחראית ומ

 אוי אלוהים. מי כתב לך את הנאום? דוד? :מר אייל כגן

 ואנו נמשיך בדרכנו להתגבר על כל המכשולים.  ר פרי יגור:גגב' ה

 ברור.  :מר אייל כגן

הפוליטיים, והנכלוליים, כדי להבטיח מתן שירות מעולה  ר פרי יגור:גגב' ה

 לתושבנו. 

שלך, יו"ר ועדת מכרזים, לא  2ספר כולם נגדך, הגר פרי יגור. מ :מר אייל כגן

נמצא בדיון, כי הוא לא יכול להצביע איתנו כאילו... יועץ 

 משפטי לא נמצא, מנכ"ל לא נמצא, ואת מספרת לנו... 
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 אם יש טעויות, נלמד מהן ונתקן אותן.  ר פרי יגור:גגב' ה

 שלך כיו"ר ועדת מכרזים?  2למה פיטרת את המספר  :מר יוני חכימי

 ותנועה מתמדת לשיפור.  פרי יגור:ר גגב' ה

 למה? למה? :מר יוני חכימי

 ומאיימת עליו בתביעת דיבה.  :מר אייל כגן

 היא פיטרה אותו.  :מר יוני חכימי

 אם יש טעויות, נלמד מהן ונתקן אותן.  ר פרי יגור:גגב' ה

 למה הוא התפטר? כי הוא ברח.  :מר יוני חכימי

ע איתנו, הוא יודע את האמת, הוא רצה הוא לא יכול להצבי :מר אייל כגן

 ועדת בדיקה, האופוזיציה עושה את העבודה.

 גם יואב כל ישיבת ועדת מכרזים מתקומם ומתעצבן.  :מר יוני חכימי

 חברים, אני מבינה שקשה לכם.  ר פרי יגור:גגב' ה

 לא קשה לנו.  :מר יוני חכימי

 תנאי סף.  –אמר לא קשה לנו, הגר. אפרים מעוד בעצמו  :מר אייל כגן

 חברים, תשתו כוס מים.  ר פרי יגור:גגב' ה

 גם זה רשום לך?  :מר טל דנטס

 סיפורי סבתא מספרים במקום אחר.  :מר יוני חכימי

 יוני חכימי היקר, תיקח כוס מים ותירגע.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אני רגוע מאוד.  :מר יוני חכימי

 הציבור לא רגוע.  :מר אייל כגן

 אם יש טעויות, נלמד מהן ונתקן אותן.  פרי יגור:ר גגב' ה

 תפסיקי עם הנאומים האלה, נו באמת הגר.  :מר אייל כגן

מתוך אחריות ותנועה מתמדת לשיפור, ולא מתוך רצון לערוף  ר פרי יגור:גגב' ה

 ראשים בכיכר העיר. 

מה זה בתנועה. את כבר שנתיים ראש מועצה, שנתיים ראש  :מר אייל כגן

תפסיקי להתנהג כמו אופוזיציונרית. את שנתיים ראש  מועצה.

 מועצה. 
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 אני מאמינה בעובדים המסורים.  ר פרי יגור:גגב' ה

 אנחנו מאמינים.  :מר יוני חכימי

 את מאמינה ואנחנו לא מאמינים לך, והציבור לא מאמין לך.  :מר אייל כגן

 יחד אנחנו נמשיך לעשות ולהצליח.  ר פרי יגור:גגב' ה

 בעובדים אנחנו מאמינים הרבה יותר.  :ני חכימימר יו

 בך אנחנו לא מאמינים.  :מר אייל כגן

 תודה שאתם מפריעים לי בדרך קבע.  ר פרי יגור:גגב' ה

תודה רבה, הגר פרי יגור. אנחנו מפריעים לך כי את נואמת  :מר אייל כגן

 נאום בחירות. 

 רים את ידו. מי נגד? מי בעד ההצעה של האופוזיציה? י ר פרי יגור:גגב' ה

 אנחנו בשמחה ובגאווה מרימים את היד.  :מר אייל כגן

 תודה. הדיון נעול, תודה רבה.  ר פרי יגור:גגב' ה

 
 :הצבעה

 )אייל כגן, יוני חכימי, טל דנטס(, 3 –בעד 

)הגר פרי יגור, יואב קעטבי, אפריים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נחמיה  7 –נגד 

 ס(מנצור, דוד כמו

 אלדד בר כוכבא -לא נכח בהצבעה 

 

 מליאת המועצה דוחה את הצעת ההחלטה 

 

 

 

        __________________ 

 גב' הגר פרי יגור              

 ראש המועצה                

 


